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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มิลาน (อิตาลี)  ศุกร์  
16.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

สิงคโปร์แอร์ไลน์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอนิ 
 

18.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 711  
21.55 น. ถึงสนามบินชางกี สิงคโปร์ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
23.30 น. ออกเดินทางสู่นครมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี SQ 356  
หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า

รถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึ้นเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการ
เขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง 
ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้
ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 

วันที ่2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา เสาร์ 
06.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซ่ึงเป็น
หน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั 
นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนวั
จะถูกบดบงัรัศมีจากเมืองอื่นท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าอยา่งกรุงโรม หรือเวนิส แต่อยา่ง ไร
ก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งน้ีประดบั
ประดาไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดูมีมนตข์ลงั 
ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งน้ีเป็นดัง่ศนูยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสู่ปัจจบุนั เร่ิมตน้การเดิน
เที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดิเตอเร
เนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้า (Aquarium) ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยโุรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ท่ีทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio 
งดงามดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบ้นผนงัอาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบันกับุญเซนต์
จอร์จปราบมงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปล่ียนสินคา้แห่งแรกของอิตาลี, 
Cathedral สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 และ 15 แด่นกับุญจอห์นเดอะแบบติสต ์
ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเน
สกอ์ยา่งลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่เมืองฝ่ังตะวนัออกท่ีจะพาท่านไปสู่บา้นของ
โคลมับสั, Palazzo Ducale ท่ีประทบัของดอทจ ์ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi 
dei Rolli ไดรั้บการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือ
ถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ดดัแปลงมาจากพระราช วงัเก่า 
ไดรั้บการดูแลจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก 

 (146 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
14.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองทา่แห่งชายทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆ จน
ไดรั้บการขนาดนามว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” ส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็นเมือง
เลก็ๆ น่ารักประกอบดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียว
ชอุ่มโอบลอ้มอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ชจอดเตม็ไปหมด จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะ
เดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหน่ึงเมืองสวยริมฝ่ังทะเล
ของแควน้ลิกเูรีย  

(35 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelasuisse.com 

 

http://www.parkhotelasuisse.com/
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วันที ่3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอติาล ี อาทิตย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกูเรีย ท่ีเป็นยา่นตากอากาศและรี

สอร์ต ท่ีน่ีงดงามจนไดส้มญาว่าอิตาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม
แปลกตา มีภูเขาสูงชนัขนาบอยูช่ายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชนั 90 องศา บางตอนของภูเขา
ลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิ
ทศันท่ี์งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และหมูบ่า้น
ท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่หป์ระทบัใจของนกัเดินทางทุกคนท่ีไดม้า
เยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดท่ีนกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า 
ชายทะเลระหว่างเจนวักบัสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซ่ึง

ทั้งหมดอยูใ่นเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยก
ให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็น
พ้ืนท่ีอนุรักษข์องประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลว่า 5 แผน่ดิน หรือ แผน่ดินทั้ง 5 
ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso 
al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา 
(Manarola) และ เมืองริโอมจัจอร์เร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะ
เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  

     
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.com 
วันที ่4 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พพิธิภณัฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภณัฑ ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2014 ซ่ึงตรงกบัวนั
เกิดของ Enzo Ferrari ผูก่้อตั้งแบรนด ์ Ferrari ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 1898 
หรือเม่ือกว่า 118 ปีท่ีแลว้  

(283 ก.ม.) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัแสดงยนตร

กรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตท่ี 
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดช่วงเวลาท่ีเขามีชีวิตอยู ่ พร้อมกบัจดั
แสดงวีดีโอบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของแบรนดม์า้ล าพองอยา่งละเอียดทุกแง่มุม 
MEF ถือเป็นพิพิธภณัฑ ์ Ferrari แห่งท่ีสองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยูใ่นเมืองมา
ราเนลโล เปิดท าการเม่ืองเดือนกมุภาพนัธ์ปี 1990  จากนั้น เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า 
เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ท่ีเล่าขานกนัมากว่า 700 ปีโดย
ท่านเชคเปียร์ 

 
(115 ก.ม.) 

 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Asian 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.crowneplazaverona.com 

 
วันที ่5 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์  อังคาร 

http://www.parkhotelsuisse.com/
Desktop/Program%20re-schedual/www.crowneplazaverona.com
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 ปี 

ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ท่ี
สวยงาม ก่อนศตวรรษท่ี 15 ซีร์มิโอเน่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมืองเวนิส หรือจะ
เรียกไดว่้าเป็นอาณาบริเวณหน่ึงของเมืองเวนิสนัน่เอง เพราะสมยันั้นเมืองต่างๆ ใน
ประเทศอิตาลียงัไม่ไดร้วมตวักนั ต่างเป็นเอกเทศปกครองกนัเอง แถมมีการท า
สงครามเพื่อแยง่ชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน ท่ี
ส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ยคุสมยัโรมนัทั้งก าแพงเมืองท่ี
ถูกสร้างขึ้นเพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะในยคุสมยั
โรมนัใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ เดินทาง
ถึงเมืองซีร์มิโอเน่ น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิว
ทิวทศัน์ของทะเลสาบ ซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแขง็ละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะ
เป็นแค่เมืองเลก็ๆ แต่ก็มีเสน่หดึ์งดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี น าท่านเท่ียวชม
เมือง และถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้าง
ในปี 1277 เมืองน้ีเคยอยูใ่นการปกครองของตระกูล Scaliger  

(148 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่โดโลไมท ์ (Dolomites Mountains) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตวัอยูใ่นเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณ
แควน้ทิโรลใต ้ และแควน้เนเนโต ้ เทือกเขาโดโลไมท ์ ไดช่ื้อว่าเป็นแนวเขาท่ีงดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอดสูงเสียดฟ้า มี
ทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 
ทั้งในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดตอ้นรับนกัสกี และในฤดูร้อน ท่ีน่ียงัมีทุ่งหญา้
ท่ีมีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัท่ีเมืองโบลซาโน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถือเป็น
ประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท ์ เมืองยคุกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตั้งแต่ยคุโรมนั 
งดงามดว้ยจตัรัุส โบสถ ์และวิหาร 

(159 ก.ม.) 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

วันที ่6 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์มักดาเลนา พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเมด็งามแห่งโดโลไมท ์

ทะเลสาบน ้าสีฟ้าเขียวมีอีกช่ือว่า Prager Wildsee ซ่ึงองคก์รยเูนสโกจดัให้เป็นมรดก
โลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบที่สวยท่ีสุดในโลกอิสระใหท้่านไดมี้เวลา
ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 
(Lake Misurina) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ น ้าใสราวกระจก มีเวลาให้ท่าน
ไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมูบ่า้นเลก็ๆ ท่ีแทรกตวัอยุใ่นหุบเขาส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์หุบเขาซ่ึงไดช่ื้อว่างดงาม
ท่ีสุดในแควน้ทิโรลใต ้ มีจุดชมวิวท่ีมองเห็น Odle Group หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกว่า 
Geisler Group ซ่ึงเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นท่ีนกัเดินทางตอ้งมา
เยือนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้งสองยอดสูง 3025 เมตรเท่ากนั 

 

http://www.fourpointsbolzano.com/
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19.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

วันที ่7 โดโลไมท์ – โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ พฤหสับด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางเขา้สู่เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี 

ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดนติดกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่น      
เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองติดอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม่  

(315 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ สู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ

โคโมซ่ึ่งไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉาก
หลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดินแดนแห่งน้ี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปดว้ย
บา้นเรือนสไตลอ์ิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู ้
ครอบครอง เนน้ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้
ดอกไม ้สวนน ้า น ้าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบท าใหดู้โดดเดน่ จากนั้น รถโคช้
รอรับคณะและเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL COMO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hcomo.it 
วันที ่8 โคโม่ - มิลาน - อิสระช้อปป้ิง ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิลาน พาท่านเขา้สู่จุดศนูยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างใน
ปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจาก
ทุกยคุทุกสมยักว่า 2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า
เป็นสง่าอยู ่อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอม็
มานูเอล็ อาคารกระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละคร
โอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

(82 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมช่ือดงัของโลก ท่ีห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ 

เอม็มานูเอล็ อยา่งจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ท่ีนบัวา่เป็นห้างท่ีสวยงาม 
หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในมิลาน และยงัเป็นท่ีตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก 
หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Double Tree By Hilton Milan หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.double3hilton.com 
วันที ่9 เดินทางสู่สนามบิน เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้  า TAX 

REFUND คนืภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี SQ 355  
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 
07.00 น. ถึงสนามบินชางงี สิงคโปร์ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 708  
11.00 น. สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 
(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.hcomo.it/
http://www.double3hilton.com/
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD   

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

13-22 พฤษภาคม 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

03 – 12 มิถนุายน 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

08 – 17 กรกฎาคม 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

22 – 31 กรกฎาคม 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

12-21 สิงหาคม 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

02-11 กนัยายน 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

14-23 ตลุาคม 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

21-30 ตลุาคม 2565 115,000.- 103,500.- 92,000.- 16,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,500.- 

       
ค่าทัวร์รวม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
10 ท่าน ใช้รถแบบ Mercedes Sprinter 16-18 ที่นัง่ 
15 ท่าน ใช้รถแบบ Midi Bus 30-35 ท่ีนั่ง 
20 ท่าน ใช้รถแบบ Deluxe Bus 49 ที่นั่ง 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม  
  ค่า PCR Test / Test & Go ตามที่รัฐบาลก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า 65,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน (Non Refundable) ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็น

การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หาก
ท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปน้ี 
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 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัให้หวัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ัง
อาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีทา่นจะช าระเงินค่าทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 25-50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟทฮ์นัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยูก่บั
เง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง 
เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศอติาลี)   

จามจุรี สแควร์ ชั้นท่ี 4 ยนิูตท่ี 404 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ย่ืนในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปย่ืนวซ่ีาในแต่ละประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัที่คดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันย่ืนค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ี
แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งส้ิน  ทั้งน้ีควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่
รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
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 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไป
ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 


